
Gminny konkurs plastyczno-techniczny 

„Zabawka matematyczna” 
 

 

 

 

Regulamin: 
 

1. Cel konkursu: 

- doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci, 

- pobudzanie i rozwijanie kreatywności dzieci, 

- wzmacnianie współpracy w grupie przedszkolnej, 

- rozwijanie kompetencji matematycznych. 

 

2. Organizator: 

Szkoła Podstawowa  im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku 

ul. Szkolna 2, 87-134 Górsk  

Tel. 56 678-13-07 

 

3. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

Termin składania prac: 05.04.2023 r.  

Miejsce składania prac: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki, Górsk, ul. 

Szkolna 2  
 

4. Założenia organizacyjne:  

- Konkurs skierowany jest do grup dzieci w wieku 5-6 lat. 

- Udział w konkursie mogą brać dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych 

działających na terenie Gminy Zławieś Wielka. 

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawki matematycznej, dowolną techniką.  

- Zabawka ma doskonalić i rozwijać zdolności matematyczne dzieci w wieku 

przedszkolnym (liczenie, klasyfikowanie, dostrzeganie rytmów, mierzenie długości, 

ważenie, intuicje geometryczne, itp.).  

- Każda grupa może wykonać tylko jedną pracę konkursową.  

- Podpisaną pracę wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. 

ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.  

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19.04.2023 r. na stronie internetowej 

www.zsgorsk.pl oraz na Facebook’u Szkoły.  

 
 

5. Kryteria oceny: 

- Jury powołane przez organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. 

- Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz funkcjonalność pracy.  

- Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac w celu 

rozwijania zdolności matematycznych dzieci.  

 

 

http://www.zsgorsk.pl/


 

6. Nagrody: 

- Trzy zwycięskie grupy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

- Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.  

- Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do placówek przez Organizatorów konkursu.  

 

 
 

 

                                                                                                             
 

 

                                                                                                     

                                                                             

Organizatorzy:  
 

Patrycja Bania-Skuza, tel. 514-051-090 

Dorota Odziomek, tel. 511-574-326  
 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia 

Gminny konkurs plastyczno-techniczny „Zabawka matematyczna” 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa placówki, adres) 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby przygotowującej) 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 

(numer telefonu i adres mailowy do kontaktu) 

 

 

 

 

 
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu przeglądu i akceptuję jego 

warunki. 

 

………………………………………………………………… 

(podpis nauczyciela przygotowującego) 

 
 


